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Jaunartzerako abestiak… 
 
1.  Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 

   Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2.  Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
   Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3.  Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
   ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 

 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
OTOITZA 
 

Argi eta gatz izan naitela 
eskatzen deustazu zuk, Jesus… 
Ba dakizu zin motela nazan 
eta zein akats beterikoa? 
 
Zuk, Jesus, nire akats guztien gainetik maite nozu 
eta harei ez-ikusia egiten deutsezu, 
eta hareik kontuan hartu ez eta gatz eta argi 
izan naitela dinostazu, irribarrez. 
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haren bizitzan argi eta gatz izateko baino. Bete 
gaizala horretarako bere errukiaz: 
 
—Jesus Jauna, hitzaren aurretik egintzak za-

rana, erruki, Jauna. 
 
—Jesus Jauna, uste osoa Jainkoagan dozuna, 

Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, zure jarraitzaileok argi eta gatz 

gura gaituzuna, erruki, Jauna. 

 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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—Elizearen alde: bere akatsen eta pekatuen az-

pian egoten ohitu ez daiten, hareik astintzeko 
behartuaganako bidea hartu daian baino. Egin 
daigun otoitz. 

 
—Senideen akatsak bilatuz, hareik azpian har-

tzen dabezanek senideon ondasunak eta onu-
rak ere ikusi daiezan eta aintzat hartu. Egin 
daigun otoitz. 

 
—Hagaitik edo horregaitik, euren bizitza iguin-

garri bihurtu dabenek, badagoala urtenbide-
rik ikusi daien, eta lagundu dakien zulo horre-
tatik urteten. Egin daigun otoitz. 

 
—… / … Egin daigun otoitz. 
 
—Jainkoaren berbara eta Eukaristiaren mahaira 

hurreratzeko aukerea dogunok pekatua salatu 
eta gaitzetsi daigun, baina pekataria bere pe-
katutik askatzen ahalegindu gaitezan. Egin 
daigun otoitz. 

 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Atzerritik etxera bueltatzeak emoten dauan poza laster ama-
tatuko da, gauzak ez dirala hain errezak ikustean. Egin beha-
rreko lana ez da izango kultua, senide behartsua aintzat 
hartu eta haren laguntza izatea baino. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 58, 7-10) 
 
Honan berba egiten dau Jaunak: 
Emon zeure ogitik gose danari 
eta hartu etxean aterperik bako behartsuak; 
jantzi biluzik dagoana, 
eta ez egin entzungor zeure gizakideari. 
Orduan zure argia 
egunsentia lez zabalduko da 
eta zure osasuna bat-batean erneko; 
justizia izango dozu aurretik gidari 
eta Jaunaren aintza atzetik babesgarri. 
Orduan zuk dei egin, eta Jaunak erantzungo deutsu; 
zuk oihu egin, eta Harek esango: 
"Hemen nozu!" 
Buztarri guztiak, salaketak eta txarto esateak 
baztertzen badozuz, 
gose danari zeure ogitik emoten 
eta behartsuaren preminea asetzen badozu, 
zure argia ilunpetan zabalduko da 
eta zure ilunaldia eguerdi bihurtuko. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Izan daigun gogoan diru-bilete batek ez dauala bere balioa 
galtzen zikindu edo tximurtu dalako. Guk, txikikeriaz eta 
pekatuz beterik egon arren, emon geikela Jainkoa ezagu-
tzera, apaltasunez behartsuagana hurreratuz… 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 
 
† Ondo etorri, senideok, Urtean Zeharreko 5. 
domeka honetako Liturgia ospatzera. Jesus Jau-
nak bere ikasleengandik zer itxaroten dauan 
aurkituko dogu. Horretarako, profetearen asti-
naldiaren ondorio lez-edo, gure azaleko erlijio-
keriatik urten behar izango dogu, eta gure txiki-
tasunari edo txikikeriei begiratu barik, Jainkoak 
gugan ezarritako ondasunak aintzat hartu behar 
izango doguz eta Jesusi jarraitzeko erabagia ba-
rriztatu. Alkar adoretu daigun, ba, abestuz… 
 
 
Sarrera-abestia 
 

GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 

 
1 Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia 
gure indarra gure bizia. 

2 Gurekin dogu maisu ta lagun 
gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana! 

 
Damu-otoitza 
† Jesus Jaunak ez gaitu deitzen kultua barri-
tzeko, senide behartsua aintzat hartzeko baino; 
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Eta zelan izan naiteken ere badinostazu: 
ez giza-jakituriaz edo azaleko erlijiokeriaz, 
nire bihotza behartsuagana zabalduz baino, 
haren zoritxarrean argi izpi bat biztuz baino. 
 
Atara naizu, ba, Jauna nire bildurretatik; 
atara naizu azaleko gurtza eta praktikatik; 
eta nigan dagozan ondasunak aintzat hartuz, 
apaltasunez heldu naitela behartsuagana. 
 
—AMEN. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 
ERANTZUN-SALMOA 

 

 
 

R/.  Zintzoentzat ilunpetan argia lez sortzen da. 
 
 
Zintzoentzat ilunpetan argia lez sortzen da; 
onbera da, errukitsua eta zuzena. 
Zorionekoa, errukitu eta emoten dauana, 
bere gauzak zuzen atontzen dituana. R/. 
 

Ez da koloka ibiliko behin ere, 
haretaz oroitzeak iraungo dau betiere. 
Barri txarrak ez dau bildurtzen, 
bizkor dau bihotza Jaunagan itxaroten. R/. 
 

Sendo dau bihotza bildur barik, 
zabaltzen deutse eta emoten behartsuei, 
beti irautekoa da haren esku zabala, 
ospez jagiko da haren ahalmena. R/. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 2, 1-5) 
 
Senideok: Niri dagokidanez, Jainkoaren salbamen-asmoa ira-
gartera joan nintxatzuenean, ez neutsuen berba egin giza 
jakituriazko hizkera landua erabiliz. Izan ere, zuen artean ez 
neban ezer jakin gura izan Jesu Kristo, eta Berau kurutzera-
tua, izan ezik. 
Horregaitik, makal eta bildurrez dar-dar agertu nintzan zuen 
aurrean. Nire berbea eta predikua ez ziran giza jakituriazko 
argudiotan oinarritu, Espirituaren indarrean baino, holan, 
zuen sinesmena Jainkoaren indarrean oinarritu eitean eta ez 
giza jakiturian. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

Bere egitasmoa iragarri ondoren, Jesusek ikas-
leengandik itxaroten dauana irudi bitan emongo 
deusku Mateok. Egin deiogun harrerea Aleluia 
abestuz, zutunik. 

 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 5, 13-16) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
«Zuek zaree lurraren gatza. Baina gatza gaza-
tzen bada, zelan gazitu barriro? Ez dau dagoa-
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neko ezertarako balio, kanpora bota eta jenteak 
zapaltzeko baino. 
Zuek zaree munduaren argia. Ezin daiteke ezku-
tatu mendi gainean dagoan herria. Kriseilua ere 
ez da iziotzen lakaripean ipinteko, argimutilaren 
gainean ipinteko baino, etxeko guztiei argi egin 
deioen. 
Era berean, zuen argiak danen aurrean egin be-
har dau argi, zuen egintza onak ikusiz, zeruko 
zuen Aita goratu dagien». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak ondasunez hornitu gaitu; inguru abe-
ratsean jarri gaitu; eta alkarrentzat laguntza 
gura gaitu. Eskatu deiogun gure itxikerietatik 
atara gaizala: 
 
Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 


